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O Instituto AOCP, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO os pareceres dos recursos deferidos, de 

acordo com o subitem 11.16 do Edital de Abertura nº 02/2013 EBSERH/HUJM-UFMT, interpostos contra as questões da 

prova objetiva e ao gabarito preliminar. 

 Art. 1º Conforme subitem 11.10 do Edital de Abertura n° 02/2013, se da análise do recurso resultar anulação de 

questão(ões), os pontos referentes à(s) mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos, independentemente de terem 

recorrido, se houver alteração, por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de qualquer questão da prova, essa 

alteração valerá para todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. 

 

 

COMUNS AOS CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ 

 

 

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS 

QUESTÃO Nº 23 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que o enunciado da questão foi elaborado equivocadamente, fazendo com que o mesmo 

impedisse a correta interpretação da mesma. Portanto, recurso deferido. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 

 

CARGO: MÉDICO – CIRURGIA VASCULAR 

QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que apesar das alternativas constarem na Bibliografia utilizada: Doenças Vasculares 

Periféricas, 3º ed, Francisco Humberto de A. Maffei, Vol 2, capítulo 127, pags. 1738 – 1760, nos referidos subitens dos tipos 

de hemangioma relacionados, de fato outros estudos demonstram evoluções diferentes, dando margem a interpretações 

diferentes de acordo com o enunciado solicitado. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – CLÍNICA MÉDICA 

QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 
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mesma será anulada, tendo em vista a falta do termo EXCETO no enunciado, tornando a resposta D como a única condição 

clínica descrita não associada ao sinal semiológico de baqueteamento digital. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 46 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de alternativa “C” para “B”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 49 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a alteração clássica no ECG é aumento do intervalo P-R, e não P-T. Portanto, 

recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – DERMATOLOGIA 

QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de alternativa “A” para “C”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativas idênticas. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 48 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de alternativa “D” para “A”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – ENDOSCOPIA 

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de alternativa “D” para “C”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA  
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QUESTÃO Nº 50 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que, conforme Barbosa, MONTENEGRO, Carlos A., REZENDE FILHO, de. Obstetrícia, 12ª 

edição. Guanabara Koogan, 01/2013, são medidas adequadas para a inibição da lactação: manter mamas suspensas por porta-

seios ajustados durante 3 a 10 dias, utilizar bolsa de gelo por 10 min, 4/dia e não possibilitar a sucção pelo recém-nascido ou a 

expressão dos mamilos (p. 319). Portanto, recurso deferido. 

 

 

CARGO: MÉDICO – INFECTOLOGIA 

QUESTÃO Nº 27 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de alternativa “B” para “A”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de alternativa “D” para “A”. Portanto, recurso deferido. 

QUESTÃO Nº 44 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – MEDICINA DO TRABALHO 

QUESTÃO Nº 45 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a existência de duas alternativa corretas, pois a Prevalência quantifica o número de casos 

existentes de uma doença em uma população. O número de casos existentes de doença é igual à soma dos casos novos e 

dos casos antigos. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – NEONATOLOGIA 

QUESTÃO Nº 34 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 
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CARGO: MÉDICO – OFTALMOLOGIA 

QUESTÃO Nº 35 

RESULTADO DA ANÁLISE: Alterar Gabarito Preliminar. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que o 

gabarito será alterado de alternativa “B” para “E”. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGISTA 

QUESTÃO Nº 42 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista a inexistência de uma alternativa correta. Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – PATOLOGIA 

QUESTÃO Nº 32 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista que a hiperplasia das glândulas mucosas e hipersecreção também faz parte das 

principais alterações patológicas na asma, assim sendo, a referida questão apresenta duas alternativas corretas “A” e “D”. 

Portanto, recurso deferido. 

 

CARGO: MÉDICO – RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 

QUESTÃO Nº 40 

RESULTADO DA ANÁLISE: Questão Anulada. 

JUSTIFICATIVA: Prezados Candidatos, em resposta aos recursos interpostos para esta questão, temos a esclarecer que a 

mesma será anulada, tendo em vista um erro de digitação que tornou as alternativas “A” e “C” incorretas. Portanto, recurso 

deferido. 

 

 

 Art. 2º O gabarito oficial pós-recursos está disponível no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br. 

 

 Art. 3º Os recursos impetrados relativamente às demais questões foram INDEFERIDOS por terem sido considerados 

improcedentes. 

 

 

 

Maringá, 15 de Abril de 2014 

Instituto AOCP 

http://www.institutoaocp.org.br/

